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Resumo:
O espaço urbano e a sua forma são condicionados pelas características físicas do 

território e pelos riscos naturais enquanto fatores condicionadores dos usos e ocupações do 
território. O presente trabalho pretende evidenciar como a reserva ecológica nacional (REN), 
na sua componente dos riscos naturais, influencia a forma urbana. Primeiramente, descrevem-
se alguns conceitos urbanísticos e as dimensões espaciais da forma, associa-se a tipologia dos 
riscos naturais às tipologias da REN e descreve-se a qualificação do solo urbano e aspetos da 
sua reclassificação. Numa segunda parte é referida a metodologia da delimitação da REN no 
âmbito da revisão do PDM, focando os aspetos essenciais e os critérios que lhe estão subja-
centes. No final é apresentado um conjunto de casos destinados a evidenciar como a REN 
pode influenciar a delimitação dos perímetros urbanos, incidindo, assim, na sua forma.

Palavras-chave: Forma Urbana. Ordenamento do Território. Reserva Ecológica. Risco.

Abstract:
National ecological reserve (REN), natural risks and urban form.

Urban space and its form depends on how are aggregate the different morphological 
elements, and is also conditioned by natural hazards and the physical characteristics of the 
territory. This paper intends to show how the national ecological reserve, in the components 
of the natural risks, can influence the urban form. It begins with the description of several 
town planner concepts and the urban form spatial dimensions. The typology of natural risks 
is associated with the ecosystems of the national ecological reserve. It is also presented the 
typical zoning of urban land and some considerations about the reclassification of the rural 
soil established by the portuguese law. In a second part is referred the methodology of 
delimitation of the national ecological reserve, to use in the present review of the municipal 
master plan. At the end, are presented a set of cases intended to show how the national 
ecological reserve influences the urban perimeters, and in consequence in there form.
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1. Introdução

A morfologia urbana pode ser definida como o estudo da forma, ou seja, o estudo dos 
aspetos exteriores do meio urbano, através dos quais se coloca em evidência a paisagem e 
a sua estrutura (Lamas, 1992: 37). O estudo pode ser feito a partir da análise dos elementos 
morfológicos, unidades ou partes físicas que associadas e estruturadas constituem a forma 
- o solo, os edifícios, o lote, o quarteirão, as fachadas, os logradouros, o traçado, as ruas, 
as praças, os monumentos, a vegetação e o mobiliário urbano (idem, 46). O espaço urbano 
e a sua forma resultará da maneira como se agregam e articulam estes diferentes elementos 
morfológicos.

Outro aspeto que condiciona a forma urbana, relacionado com as características físicas 
do território (topografia e hidrografia, entre outros), são os riscos naturais, pois as áreas 
vulneráveis condicionam usos e ocupações do solo, influenciando as estratégias relativas ao 
sentido do desenvolvimento do tecido urbano, quer ao nível das opções de expansão, ou escolha 
de opções pela compactação e, ou reconversão dos territórios.

A análise da forma urbana pode ter diferentes âmbitos de trabalho, dependendo da 
dimensão espacial a estudar [dimensão setorial (escala da rua); dimensão urbana (escala do 
bairro); dimensão territorial (cidade inteira)].

Este artigo privilegia as dimensões urbana e territorial e pretende evidenciar como 
a existência de riscos resultantes de restrições de utilidade pública, designadamente da 
reserva ecológica nacional (REN) determinam e condicionam os usos e a ocupação urbana dos 
territórios.

Assim, numa primeira parte, descrevem-se alguns conceitos urbanísticos destinados a 
esclarecer os aspetos relacionados com o processo de urbanização e, subsequentemente, com 
a evolução e definição da forma urbana. Referem-se as dimensões espaciais da forma, a sua 
caracterização e algumas métricas e índices para a sua avaliação.

Para compreensão da incidência das condicionantes na forma urbana (solo urbanizado 
e solo urbanizável) é exposta uma qualificação funcional do solo urbano, estabelecida com 
base na utilização dominante e nas características morfo-tipológicas de organização do espaço 
urbano e referidos os aspetos essenciais da sua reclassificação.

No domínio dos riscos naturais é apresentada uma tipologia “listagem”, com as 
manifestações relacionadas com a natureza do processo e o agrupamento feito em função da 
origem dos fatores de instabilidade (geodinâmica interna, geodinâmica externa e dinâmica da 
atmosfera), o que permite enquadrar a evolução da forma urbana face aos riscos em presença 
e integrar a REN nas suas componentes de riscos naturais.

Numa segunda parte é referida a metodologia da delimitação da REN no âmbito da revisão 
do PDM, focando os aspetos essenciais do processo. São referenciadas as fontes de informação, 
os critérios utilizados para a delimitação, a forma de quantificação das áreas delimitadas e os 
fundamentos técnicos e legais para a exclusão de áreas. É também referido o tratamento dado 
às áreas urbanas consolidadas dentro dos perímetros urbanos em vigor, quando colidam com a 
delimitação efetuada.

No final, apresenta-se um conjunto de casos destinados a evidenciar como a REN 
pode influenciar a delimitação dos perímetros urbanos, incidindo, assim, na sua forma. São 
apresentados os seguintes casos: reconfiguração do perímetro urbano; o solo rural complementar 
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como componente na configuração da forma urbana; reclassificação do solo e forma urbana; 
limites administrativos, REN e redefinição do perímetro urbano.

2. Forma Urbana – conceitos urbanísticos e dimensões espaciais da forma

2.1. Conceitos urbanísticos

A ocupação do território pode ser entendida segundo duas conceções: espaço urbanizado 
e espaço não urbanizado (Remi e Voyé, 1994, citado por RodRigues, 2009: 7). O espaço urbanizado, 
segundo uma perspetiva interpretativa, é avaliado pelo conjunto de valências funcionais 
existentes e pela forma como se relacionam no aglomerado, ou seja, são as funções (residencial, 
comercial, industrial, administrativa, cultural, etc.) e os seus raios de ação que estruturam e 
modificam a ocupação urbana, influindo na forma das cidades. Ainda segundo esta perspetiva, 
o espaço dito não urbanizado apresenta um padrão para a concentração espacial das funções, 
diferindo das áreas urbanizadas, caracterizadas por terem as funções bastante deslocalizadas 
no espaço, existindo «…sobreposição da morfologia e da estruturação da vida colectiva…» 
(idem, 8)

Ainda segundo aqueles autores, a caracterização do território pode também ser feita 
a partir da realidade física (perspetiva descritiva) sendo a cidade caracterizada a partir de 
aspetos materiais como o tipo de edifícios, características da malha urbana ou a volumetria do 
edificado, e o campo identificado pela tipicidade da paisagem rural e densidade habitacional 
bastante baixa (idem, 7).

Numa perspetiva pragmática, o Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de Maio, que 
fixa os conceitos técnicos nos domínios do ordenamento do território e do urbanismo a utilizar 
pelos instrumentos de gestão territorial, define o solo urbanizado como aquele que se encontra 
dotado de infraestruturas urbanas e é servido por equipamentos de utilização coletiva (ficha n.º 
65) e o solo urbanizável como o solo que, tendo sido classificado como urbano por instrumento 
de planeamento territorial em vigor, ainda não se encontra urbanizado (ficha n.º 66). O solo 
urbano é definido como o que se destina a urbanização e edificação, nele se compreendendo 
os terrenos urbanizados e aqueles cuja urbanização seja possível programar, constituindo o seu 
todo, o perímetro urbano (ficha n.º 67). Aquele diploma define, ainda, tecido urbano como a 
realidade material e funcional que é criada, num dado lugar, pelo efeito conjugado dos edifícios, 
das infraestruturas urbanas e dos espaços não edificados que nele existem e perímetro urbano 
como a porção contínua de território classificada como solo urbano (ficha n.º 51).

O processo de urbanização, resultante quer do crescimento demográfico, da industrialização 
ou da infraestruturação necessária às expansões, ora devido à compactação/densificação, 
influencia o sentido do desenvolvimento do tecido urbano e a forma dos aglomerados.

A expansão urbana desenvolve-se segundo um processo de urbanização diferenciado da 
compactação (consolidação) do tecido urbano o que determina formas diversas de organização 
do território.

A necessidade de compactação e expansão da malha urbana resultam não só do aumento 
demográfico mas também da criação de melhores condições de vida da própria sociedade, 
que passa pela qualidade da habitação, criação de novos serviços e equipamentos, espaços 
de recreio e lazer e por novas configurações resultantes do sistema viário/acessibilidades 
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e utilização de espaços livres e que passam a constituir espaço urbanizado com funções 
diferenciadas (residenciais, comerciais, industriais, culturais, administrativas, recreio e lazer). 
A articulação entre estas funções estrutura e modifica a ocupação do solo e influencia e altera 
a forma urbana.

Mas a forma urbana não resulta apenas do aspeto funcional, ela resulta também da 
configuração do tecido urbano pelo sistema viário, pelo padrão de parcelamento do solo, pela 
aglomeração, pelo isolamento das edificações assim como pelos espaços livres (Rego et al., 
2011: 125).

2.2. Dimensões espaciais da forma urbana

A compreensão e conceção das formas urbanas ou do território colocam-se a três níveis 
distintos:

A dimensão setorial, que abrange a escala da rua, onde a forma é definida pela disposição 
dos diversos elementos, como os edifícios, traçado, estrutura verde, etc. A dimensão urbana, 
que engloba a escala do bairro, que pressupõe a estruturação das ruas e praças, monumentos, 
jardins e áreas verdes. A dimensão territorial, que engloba a escala da cidade inteira, onde 
a forma se estrutura a partir da articulação das formas à dimensão urbana, nomeadamente 
pela disposição dos seus elementos estruturantes: bairros, grandes infraestruturas viárias e as 
grandes zonas verdes (Lamas, 1992).

A caracterização da forma urbana pode ser feita a partir de muitas variáveis, 
nomeadamente a “densidade urbana”, a “diversidade de usos do solo”, o “desenho e 
conectividade das vias”, a “topografia”, ou a “qualidade dos espaços de utilização pública”. 
No entanto, um dos meios mais expeditos de se considerar a forma urbana, na sua dimensão 
morfológica, é através dos perímetros urbanos, considerando-se que a área urbanizada se 
encontra no interior do respectivo perímetro, podendo ser considerados vários critérios para 
a sua delimitação, de entre os quais se regista a continuidade do tecido urbano consolidado 
(RodRigues, 2009: 60).

A avaliação da forma urbana, na sua dimensão morfológica, é geralmente feita a partir 
de métricas espaciais e índices quantitativos que representam as características geométricas 
das unidades de paisagem e as relações espaciais entre si (RodRigues, 2009: 72).

O Quadro I apresenta algumas das métricas e índices utilizados na avaliação da forma 
urbana. Regista-se a importância dos índices de proximidade e de centralidade, porquanto 
permitem aferir a concentração, a fragmentação ou a intensidade da expansão periférica dos 
aglomerados urbanos, importantes à escala municipal e o índice de dimensão fractal que ao 
representar a complexidade das formas, se ajusta ao estudo de áreas metropolitanas.

Como elementos condicionadores da forma regista-se a importância dos que se incluem 
no âmbito do urbanismo, como o declive, a topografia, a ocupação do solo, a aptidão do solo, 
as barreiras físicas, entre outros. A forma urbana pode também ser condicionada pela presença 
de valores culturais, áreas expostas aos riscos naturais, ou sujeitas a restrições legais, como a 
reserva agrícola nacional e a reserva ecológica nacional. É assim, no contexto da apresentação 
dos conceitos urbanísticos referidos, bem como nas dimensões espaciais da forma urbana, que 
se pretende desenvolver o presente trabalho, associando a forma urbana aos riscos naturais, 
particularizados para o regime da REN.
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3. Forma urbana – classificação e qualificação funcional do solo urbano

3.1. Aspetos especiais da classificação e qualificação do solo (RJIGT e DR 11/2009)

O regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT) estabelecido pelo 
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22, de Setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, 
de 20 de Fevereiro, estabelece, no art. 72.º, que a classificação do solo determina o destino 
básico dos terrenos, assentando na distinção fundamental entre solo rural e solo urbano 
(n.º 1).

Estabelece também que a qualificação do solo, atenta a sua classificação básica, regula 
o aproveitamento do mesmo em função da utilização dominante que nele pode ser instalada 
ou desenvolvida, fixando os respetivos usos e, quando admissível, a sua edificabilidade (art. 
73.º, n.º 1) e que a qualificação do solo urbano determina a definição do perímetro urbano, 
que compreende os solos urbanizados, os solos cuja urbanização seja possível programar e 
os solos afetos à estrutura ecológica necessários ao equilíbrio do sistema urbano (art. 73.º, 
n.º 4).

O Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, veio estabelecer os critérios de 
classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios e as categorias de qualificação do 
solo rural e do solo urbano, aplicáveis a todo o território nacional (n.º 1 do art. 1.º). Quanto à 
classificação este decreto seguindo o já exposto no RJIGT, classifica como rural o solo que se 
destina ao aproveitamento agrícola, pecuário e florestal ou de recursos geológicos, a espaços 
naturais de proteção ou de lazer ou a outros tipos de ocupação humana que não lhe confiram o 
estatuto de solo urbano” (art. 4.º, n.º 2) e classifica como urbano o que se destina a urbanização 
e a edificação urbana (art. 4.º, n.º 3).

Quadro I
Métricas e índices na avaliação da forma urbana

Designação Definição Observações

Índice de Proximidade Distância de uma mancha à mancha mais 
próxima.

Permite aferir a concentração e fragmentação relativa 
de um aglomerado.

Índice de Centralidade Distância média ao centro geométrico 
da forma (centróide).

Permite aferir da expansão periférica, ou avaliar a 
concentração de um aglomerado.

Índice de Comprimento Extensão do eixo maior de uma mancha 
urbana ----

Índice de largura
Lado mais curto de um retângulo 
imaginário orientado pelo eixo maior da 
mancha urbana

----

Índice de alongamento
Área da mancha a dividir pela área do 
quadrado imaginário mais pequeno que 
a envolva.

Quanto mais pequena mais alongada é a mancha.

Índice de compactação
Perímetro da mancha, dividido pelo 
perímetro mínimo possível para uma 
mancha de igual área.

A compactação é máxima (1) para a forma de círculo e 
aumenta com formas irregulares.

Índice de Dimensão 
Fractal

Equivale a duas vezes o logaritmo do 
perímetro da mancha dividido pelo 
logaritmo da área da mancha.

Representa a complexidade da forma da mancha ajusta-
da à dimensão.
Evita o inconveniente do uso do rácio perímetro/área

Fonte: Adaptado de RodRigues, 2009.
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3.2. Qualificação do solo rural

O DR 11/2009, no n.º 1 do art. 13.º, determina que a qualificação do solo rural 
regula o seu aproveitamento sustentável com base nas seguintes funções: a) Produção 
agrícola, pecuária e florestal; b) Exploração de recursos geológicos; c) Produção de 
energias renováveis; d) Conservação de recursos e valores naturais, ambientais, florestais, 
culturais e paisagísticos; e) Outras funções compatíveis com o estatuto de solo rural. 
Refere, ainda, que a qualificação do solo se processa através da integração em categorias 
e subcategorias com base num conjunto de critérios definidos no art. 13.º, 2. Na Figura 
1 estão representadas as categorias funcionais em solo rural e em solo urbano, previstas 
no DR n.º 11/2009.

3.3. Qualificação do solo urbano

A qualificação do solo urbano respeita as finalidades do processo de urbanização e da 
edificação e os princípios da multifuncionalidade dos espaços urbanos, da compatibilização 
e integração de usos, do equilíbrio ecológico e da salvaguarda e valorização dos recursos 
e valores naturais, ambientais, culturais e paisagísticos (art. 20.º, 1 do DR 11/2009). A 
qualificação do solo urbano processa-se através da sua integração em categorias funcionais 
e são estabelecidas com base na utilização dominante e em características morfo-
tipológicas.

As categorias funcionais definidas para o solo urbano são as descritas na Figura 1.
Neste contexto, a categorização do solo é determinante para a forma dos perímetros 

urbanos, tanto mais que estes podem também integrar solo rural complementar desde que se 

Figura 1
Categorias funcionais do solo rural e do solo urbano no DR n.º 11/2009.
Fonte: Elaboração própria com base no DR 11/2009.
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revele necessário para estabelecer uma intervenção integrada de planeamento através de plano 
de urbanização, devendo, neste caso, ser incluído nas categorias e subcategorias de solo rural 
mais adequadas, para garantir a prossecução dos objetivos da intervenção (art. 14.º, n.º 3).

3.4. Reclassificação do solo rural como solo urbano

A reclassificação de solos envolve uma redefinição do espaço urbano, podendo implicar 
num aumento ou diminuição (expansões ou reduções), determinando um novo perímetro 
urbano, o que tem como consequência uma alteração da sua forma.

De acordo com o DR n.º 11/2009, a reclassificação do solo rural em solo urbano tem 
caráter excecional e depende da comprovação da necessidade face à dinâmica demográfica, 
ao desenvolvimento económico e social e à indispensabilidade de qualificação urbanística, 
devendo ainda observar um conjunto de critérios complementares estabelecidos no artigo 6.º 
e 7.º do mesmo diploma.

4. Riscos naturais – tipologia de riscos

Relativamente aos riscos naturais, apresenta-se apenas a sua tipologia, sintetizada no 
Quadro II.

Trata-se de uma tipologia “listagem”, referida aos sistemas naturais, sendo as 
manifestações enquadradas pelo domínio dos riscos naturais. Consubstancia-se numa simples 
descrição da sua especificidade, relacionada à natureza do processo. O agrupamento é feito 
em função da origem dos fatores de instabilidade: Geodinâmica Interna, Geodinâmica Externa 
e Dinâmica da Atmosfera.

A tipologia descrita permite enquadrar a evolução da forma urbana face aos diferentes 
riscos em presença e integrar a REN nas suas componentes de riscos naturais.

Quadro II
Tipologia dos Riscos Naturais

GEODINÂMICA INTERNA

- Natureza Tectónica • Sismo
• Tsunami

- Natureza Magmática • Erupção vulcânica

GEODINÂMICA EXTERNA

- Natureza Geomorfológica • Movimentos de massa:
 Desabamento, deslizamento e escoadas

• Abaixamento, assentamento, fluência e dilatação
• Erosão

- Natureza Hidrológica • Cheias dos grandes rios
• Cheias rápidas
• Cheias urbanas
• Cheias costeiras e estuarinas

DINÂMICA DA ATMOSFERA

- Natureza Climática • Ação do vento: Ciclones, tempestades, temporais e tornados

Fonte: FoRtuna (2003: 15). Adaptado de FaugèRes (1990: 38-39).
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5. Reserva ecológica nacional nas suas componentes de riscos naturais

A Reserva Ecológica Nacional (REN) é uma estrutura biofísica que integra o conjunto 
das áreas que, pelo seu valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade 
perante riscos naturais, são objeto de proteção especial (art. 2.º, n.º 1 do D.L. n.º 
166/2008).

A REN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial 
que estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo, 
identificando os usos e as ações compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos de 
áreas que a integram (idem, n.º 2).

5.1. Tipologias da REN – sistemas biofísicos

No atual quadro legislativo nacional a integração de áreas na REN é feita nos domínios 
que se apresentam no Quadro III.

5.2. Enquadramento das tipologias REN nas suas componentes de riscos naturais 

De entre as tipologias da REN indicadas no Quadro III, importa realçar as que integram 
áreas sujeitas a riscos naturais. 

O Quadro IV associa estas tipologias REN (bem como as definidas no D.L. 93/90), às 
tipologias de riscos naturais listadas no Quadro II, correspondendo o risco de inundação marítima 
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Quadro III
Tipologias da REN – sistemas biofísicos

PRoteção do LitoRaL

- Faixa marítima de proteção costeira
- Praias
- Barreiras detríticas
- Sapais
- Águas de transição e leitos, margens e faixas de proteção
- Dunas costeiras e dunas fósseis
- Arribas e faixas de proteção
- Faixa terrestre de proteção costeira

sustentabiLidade do cicLo da água

- Leitos e margem dos cursos de água
- Lagoas e lagos:
- Leito
- Faixa de proteção:
  - Margem
  - Contígua à margem
- Albufeiras:
- Leito
- Faixa de proteção:
  - Margem
  - Contígua à margem
- Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos

PReVenção de Riscos natuRais

- Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo
- Áreas de instabilidade de vertentes
- Zonas adjacentes
- Zonas ameaçadas pelas cheias e pelo mar

Fonte: Elaboração própria a partir do RJREN.
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(natureza hidrológica) às cheias costeiras e estuarinas; o risco de cheia (natureza hidrológica) 
às cheias dos grandes rios, cheias rápidas e cheias urbanas; o risco de erosão hídrica do solo 
(natureza geomorfológica) à erosão e o risco de movimentos de massa em vertentes (natureza 
geomorfológica) aos movimentos de massa.

Quadro IV
Tipologias REN nas suas componentes de riscos naturais

tiPoLogias da Ren tiPoLogias de Risco

RJREN - art. 4.º, n.º 4 DL 93/90 RJREN - art. 2.º, b) Riscos naturais

Zonas ameaçadas pelo mar Não estavam integradas na REN Riscos de inundação marítima Cheias costeiras e estuarinas

Zonas adjacentes Não estavam integradas na REN
Risco de cheias

Cheias dos grandes rios
Cheias rápidas
Cheias urbanasZonas ameaçadas pelas cheias Zonas ameaçadas pelas cheias

Áreas de elevado risco de 
erosão hídrica do solo Áreas com risco de erosão Risco de erosão hídrica do 

solo Erosão

Áreas de instabilidade de 
vertentes

Escarpas, incluindo faixas de 
proteção

Risco de movimentos de 
massa em vertentes

Movimentos de massa:
- Desabamento
- Deslizamentos
- Escoadas

Fonte: Elaboração própria a partir do regime jurídico da REN.

Quadro V
Riscos, REN e forma urbana

Riscos ações que inFLuenciam a FoRma uRbana

Âmbito da REN compo-
nente dos riscos naturais

Natureza Hidro-
lógica

Tipologias REN: zonas ameaçadas pelas cheias e pelo mar e zonas adjacentes:
Interditar a edificação nas zonas ameaçadas pelas cheias e pelo mar.
Proceder à relocalização de edificações e atividades nas zonas ameaçadas 
pelas cheias e pelo mar.
Regulamentar a edificação e ordenar as utilizações nas áreas inundáveis 
das zonas adjacentes, interditando a localização de equipamentos sensíveis 
(equipamentos da área da educação, saúde, assistência social, segurança e 
proteção civil).
Demarcar e cartografar, para o interior dos perímetros urbanos, as zonas inundáveis 
nas plantas síntese dos planos municipais de ordenamento do território (plantas de 
ordenamento, de zonamento e de implantação).
As zonas inundáveis (tipologias referidas demarcadas no interior de perímetro 
urbano) podem integrar-se/sobrepor-se a categorias de solo urbano (espaços 
verdes p. ex.) constituindo espaços abertos com baixa ocupação para facilitar 
a infiltração, influindo diretamente a forma urbana.

Natureza Geomor-
fológica

Tipologias REN: áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo e áreas de 
instabilidade de vertentes.
Ponderar a relocalização de edificações e atividades em áreas de elevado risco 
de erosão hídrica do solo.
Ponderar a redelimitação de perímetros urbanos, o uso do solo e a 
ocupação humana em áreas situadas em áreas de instabilidade de vertentes 
(deslizamentos, desabamentos e queda de blocos).
Definir regras à edificação, em função da natureza geológica.
Evitar a exposição de áreas urbanas nestas tipologias de risco, ponderando a 
suscetibilidade das áreas segundo critérios de prevenção e precaução.
Estas áreas são em geral pouco acessíveis, e não estão, por regra, 
vocacionadas para o uso recreativo, sendo mais adequado a sua integração 
em espaços verdes, nomeadamente áreas verdes de proteção e áreas verdes 
de enquadramento.

Âmbito da REN sustenta-
bilidade do ciclo da água

Áreas estratégicas 
de proteção e re-
carga de aquíferos

Fracionar sistemas biofísicos da REN, podendo ser posta em causa a integridade 
da delimitação.
Manter a integridade e coerência da delimitação de tipologias REN, em 
especial, nas áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos (cabeceiras 
das linhas de água e áreas de máxima infiltração – DR 93/90).

Fonte: Elaboração própria.
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No Quadro V, associam-se as ações que podem influenciar a forma urbana, no âmbito da 
REN na sua componente dos riscos naturais.

6. Reserva ecológica nacional – as questões da delimitação

Este capítulo sintetiza a forma como decorre a redelimitação da REN no âmbito do 
processo de revisão do PDM, tomando como base a atual metodologia seguida pela CCDRC (DL. 
93/90).

A primeira parte é relativa à proposta de delimitação da REN “Bruta”, que implica a 
consideração das fontes de informação, dos critérios utilizados para a delimitação, bem como 
a quantificação das áreas delimitadas da REN.

A segunda parte, diz respeito à fundamentação e justificação técnica das propostas de 
exclusão da REN, que conduzem à REN Final.

6.1. A delimitação da REN “Bruta”

O processo de delimitação, socorre-se de diversos elementos de apoio, cartográfico 
e documental, de modo a aferir e sustentar tecnicamente os critérios de delimitação das 
diferentes tipologias da REN. A delimitação é efetuada em formato digital, à escala 1:25000 ou 
superior e com recurso a sistemas de informação geográfica.

Os critérios de delimitação das tipologias REN e respetiva metodologia são estabelecidos 
pela CCDRC que têm até à data elaborado as propostas de delimitação “REN bruta” no âmbito da 
revisão dos planos diretores municipais da Região Centro. Têm seguido as tipologias estabelecido 
no DR 93/90 (na componente dos riscos naturais: nas “zonas costeiras” as arribas; nas “zonas 
ribeirinhas, águas interiores e áreas de infiltração máxima as “zonas ameaçadas pelas cheias; 
nas “zonas declivosas” as áreas com risco de erosão e as escarpas e faixas de proteção).

Os critérios de delimitação para a componente dos riscos naturais são:
- A delimitação das Zonas Ameaçadas pelas Cheias corresponde à maior cheia conhecida 

e baseia-se em trabalho de campo.
- As áreas com risco de erosão determinam-se a partir do modelo digital de terreno tendo 

em conta o substrato rochoso e a erodibilidade dos solos. Procede-se à aferição dos 
limites tendo em consideração curvas de nível, linhas de água e outros limites físicos.

- A delimitação das escarpas é realizada selecionando-se todos os declives superiores 
a 45 graus. São demarcadas as escarpas que pela sua imponência demonstrarem 
enquadrar-se dentro deste ecossistema.

- Após a delimitação da REN, considerando o território no seu estado natural, designada 
de “REN Bruta”, procede-se à identificação das áreas urbanas consolidadas definidas 
nos termos Decreto Regulamentar nº 9/2009, de 29 de maio, a fim de excluir aquelas 
que colidem com a delimitação efetuada.

O atual regime da REN (DL n.º 239/2012) contém as novas definições e critérios de 
delimitação. A RCM n.º 81/2012, define as orientações estratégicas de âmbito nacional e 
regional (OEANR) compreendendo as diretrizes e os critérios para a delimitação das áreas 
integradas na REN a nível municipal.
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Com base na delimitação efetuada são determinadas as áreas das tipologias REN em 
presença, sendo consideradas não só as áreas por tipologia isoladamente, mas também as 
determinadas por conjugação das justaposições existentes (ex. escarpas + áreas com risco de 
erosão; zonas ameaçadas pelas cheias + áreas de máxima infiltração, etc.).

6.2. A exclusão de áreas da REN 

A fase seguinte do processo consiste na apresentação das propostas de áreas a excluir. As 
propostas de exclusão são áreas REN que colidem com a proposta de ordenamento e a definição 
da estratégia presente na revisão do PDM, devendo a fundamentação ser suportada pela análise 
e diagnóstico da situação existente, bem como da avaliação do Plano em vigor.

O fundamento jurídico das propostas de exclusão tem sido suportado, até à data, pelo 
regime jurídico da REN que prevê que a ponderação da proteção da estrutura biofísica deverá 
atender aos aspetos definidos no n.º 1 do art. 2.º.

Ao nível do conteúdo operativo há dois aspetos distintos a ponderar quanto à exclusão 
de áreas da REN: as áreas legalmente comprometidas e as áreas destinadas à satisfação de 
carências (n.º 2 do art. 9.º do RJREN).

Consideram-se de excluir as áreas com edificações legalmente licenciadas ou 
autorizadas.

Para a exclusão das áreas destinadas a satisfazer carências em termos de habitação, 
atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, considera-se um conjunto de critérios 
que tomam em consideração a ocupação urbana existente e que não ponham em causa tipologias 
de áreas da REN de elevada sensibilidade ou risco.

A delimitação final da REN municipal, resulta da REN “bruta” retiradas as áreas urbanas 
consolidadas e as manchas que mereceram parecer favorável de exclusão em sede de Comissão 
Nacional da REN (CNREN).

7. Reserva ecológica nacional e forma urbana – conjunto de casos

Caso 1 – Reconfiguração do perímetro urbano
Em 1 da Figura 2 há reconfiguração do perímetro urbano existente destinado a salvaguardar 

uma área de máxima infiltração, nas proximidades de uma zona ameaçada pelas cheias 
(mancha E11). Em 2, pretende-se a conformidade morfológica da forma urbana, permitindo-se 
a edificação de ambos os lados do arruamento existente e infraestruturado (mancha E12).

Caso 2 – O solo rural complementar como componente na configuração da forma urbana
Na Figura 3 evidencia-se a influência do solo rural complementar na configuração do 

perímetro urbano no caso de um plano de urbanização e determinante, portanto, na definição 
da forma na sua dimensão morfológica.

Caso 3 – Reclassificação do solo e forma urbana
No contexto do regime da REN, como as categorias de solo integram usos e ações 

diferenciadas que podem ser, ou não, compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e 
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Figura 2
Reconfiguração de perímetro urbano em Área de Máxima Infiltração (1) e em Área com Risco de erosão (2).
Fonte: C.M. de Oleiros.

Figura 3
Solo rural complementar como componente da forma urbana.
Fonte: C. M. da Covilhã.
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ambiental de prevenção e redução de riscos naturais, definidos naquele regime, podem resultar 
formas diferentes para os perímetros urbanos.

No exemplo da Figura 4, como os espaços verdes de utilização coletiva são compatíveis 
com o regime da REN, a proposta do plano de pormenor incorporou as áreas de REN (cabeceira 
de linhas de água), preservando ao máximo a sua delimitação, no sentido de manter a proteção 
ecológica e ambiental, o que teve uma influência direta na forma urbana, na sua dimensão 
setorial (nível do PP) e na sua dimensão urbana (nível do PU).

Caso 4 - Limites administrativos, REN e redefinição do perímetro urbano.
Nas Figuras 5, 6 e 7 apresenta-se um exemplo de reclassificação do solo num aglomerado 

urbano, evidenciando os aspetos relacionados com a existência de áreas de REN, alteração 
de limites administrativos, categorias de solo e a necessidade de manter a conectividade e a 
coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação da Natureza (Rede Natura 2000).

A Figura 5 evidencia a formação de um perímetro urbano no caso particular de o espaço 
urbano existente ter novos limites administrativos, resultantes da integração de áreas em 
município e distrito diferentes. As áreas propostas para expansão e redução urbana estão 
numeradas e foram identificadas em quadro próprio. As expansões resultam da necessidade de 
enquadramento de construções existentes e ampliação do aglomerado devido à existência de 
infraestruturas. As reduções resultam da redefinição do aglomerado por diminuição de áreas 
periféricas sem dinâmica urbanística, ajustes à profundidade de parcela face ao arruamento e 
ajuste dos limites administrativos (CAOP).

Figura 4
Usos compatíveis com a REN e forma urbana.
Fonte: C. M. da Covilhã.

Reserva Ecológica Nacional (REN), riscos naturais e forma urbana



764

A Figura 6 mostra como a existência de uma tipologia REN (área de máxima infiltração), 
pode condicionar a eventual expansão do aglomerado, a norte.

A Figura 7 representa a proposta final de novo perímetro urbano, tendo como aspeto 
crítico o corte da conectividade ecológica numa área afeta à Rede Fundamental de Conservação 
da Natureza (Rede Natura 2000).

Figura 5
Limites administrativos e redefinição de perímetro urbano.
Fonte: C. M. de Penela.

Figura 6
Forma urbana condicionada por tipologia REN.
Fonte: C. M. de Penela.
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